
 
 
 
 
 
 

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

- Bilgi Notu - 

 

Konu: 17 Ekim 2016 tarihinde ABD ile Avrupa Komisyonu arasında İmzalanan Bilimsel ve 

Teknolojik İşbirliği Anlaşması  

Tarih: 07 Şubat 2017 

Hazırlayan: UİDB/İÇİM/Murat TILTAK-Güliz SÜTÇÜ 

 

Anlaşmanın Adı: Agreement for Scientific and Technological Cooperation between the European 

Community and the Government of the United States of America 

 

17 Ekim 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu Araştırma Bilim ve Yenilik Sorumlusu Carlos Moedas ve ABD 

Avrupa Birliği Büyükelçisi Anthony L. Gardner tarafından ABD’li araştıramcıların Çerçeve Programlarına  

katılımının geliştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.  

Anlaşma ile ABD’li Fonlama Kuruluşlarından ve U2020’den ayrı destek alan araştırmacılar arası işbirliğinin 

daha esnek koşullarda sağlanması amaçlanmaktadır. Anlaşmada ABD’li araştırmacıların ABD’li 

Kuruluşlardan destek aldıkları ve U2020 desteği almadıkları durumlarda U2020 projelerine bir kurucu 

sözleşme olmaksızın partner olabilecekleri nitelenmektedir. Her bir U2020 projesi için ayrı olarak 

imzalanan “U2020 Destek Sözleşmesi”ne (H2020 Grant Agreement) gerek duyulmadan ABD’li 

araştırmacılar ile U2020 Desteği alan araştırmacıların ortak proje yürütmeleri mümkün kılınmıştır. 

Dolayısıyla, ABD’li bir araştırmacı bir U2020 projesine sonradan eklenebilecek ve bundan böyle her bir 

U2020 Projesi için yapılan “Grant Aggreement”a gerek duyulmayacağı için ABD’li Kuruluşlar açısından 

katılım daha esnek ve akışkan bir hale gelecektir.  

Yeni anlaşmayla ABD’li araştırmacıların U2020 projelerine ortak olabilmesi için “U2020 Destek 

Sözleşmesi”ne ihtiyaç duyulmayacak olması nedeniyle söz konusu anlaşmalarda yer alan ve ABD’li 

kuruluşların U2020 projeleri kapsamında destek vermeye sıcak bakmamalarına neden olan koşullar 

ortadan kalkmış durumdadır. Yeni anlaşmayla, örneğin artık ABD’li Kuruluş/Üniversite diğer proje 

ortaklarıyla geçmiş teknolojilierini ve/veya proje sonuçlarını paylaşmak zorunda olmayacaktır. Proje 

sürecinde projeden bir partnerin ayrılmasıyla ilgili yaptırımlarda da ABD’li partnerler için söz konusu 

anlaşma gereği daha farklı yaptırımlar uygulanabilecektir. Özetle, yeni anlaşma doğrultusunda ABD’li 

araştırmacılar kendi fonlarını getirdikleri sürece “U2020 Destek Sözleşmesi”ne bağlı kalmaksızın 

katıldıkları her bir proje için proje ortaklarıyla farklı koşulları kapsayan anlaşmalar 

gerçekleştirebileceklerdir.  



 
 
 
 
 
 

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

- Bilgi Notu - 

Anlaşma metni için tıklayınız.  

ABD U2020 ülke sayfası için tıklayınız.  

Ayrıntılı bilgi için:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-171016 

http://sciencebusiness.net/news/79964/New-Horizon-2020-deal-with-US-aims-to-boost-research-ties ) 

 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-usa_implementing_arrangement_2016.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_usa_en.pdf

